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Вкладки - це мікропротези, які відновлюють естетичну, 

функціональну і анатомічну функцію коронок зубів 

шляхом заміщення дефектів твердих тканин. 

Вкладки  застосовуються, якщо пломба не ефективна,

а виготовлення штучної коронки передчасно.



Класифікація

 за функцією: 

- відновлювальні- (форма и функція зуба);

- опорні – опора для мостоподібного протеза.

 за матеріалом: 

- металеві (золото 750-й проби, СПС);

- фарфорові;

- композитні;

- комбіновані (метал та фарфор, метал та пластмаса).



Показання до виготовлення 

вкладок:

 Різні форми карієсу.

 Клиноподібдні дефекти.

 Травматичні дефекти коронок зубів.

 Патологічна стертість твердих тканин зубів.

 В якості опори для мостоподібного протеза або 
інших незнімних конструкцій.

 Для шинування зубів, що мають суміжні порожнини 
(металеві вкладки).

 При алергії на пластичні матеріали або компоненти 
пломб.



Протипоказания до 

виготовлення вкладок:

 Циркулярний карієс.

 У медіально-оклюзійно-дистальних 
порожнинах в поєднанні з пришийковим 
карієсом або клиноподібним дефектом.



Вимоги до матеріалу для 

вкладок:

 Твердий, але не хрупкий і не 

пластичний;

 Корозостійкий і не набухать в 

порожнині рота;

 Коэффицієнт розширення має бути 

близьким до емалі та дентину. 



Класификація каріозних 

порожнин за Блеком

 Першийй клас - порожнини в природніх 

фісурах и ямках всіх зубов.



 Другий клас порожнини, на контактних 

поверхнях молярів и премолярів. 



 Третій клас – каріозні порожнини на
контактних поверхнях фронтальних
зубов (різці та клики) без ураження
ріжучого краю та кутів.



 Четвертий клас - порожнини на 

фронтальних зубахз пошкодженням ріжучого 

краю.



Пятий клас – порожнини в пришийковій 

ділянці.



Д.Н. Цитрін ділить всі порожнини 

на три класа:

 1 клас – на горизонтальних поверхнях 

зубів;

 2 клас – на вертикальних поверхнях 

зубів;

 3 клас – на декількох поверхнях.



Основніе принципи 

формування порожнин для 

вкладок

 Підготовка порожнини зуба - важливий 

етап, при якому повинні враховуватися 

будова, товщина і зони безпеки твердих 

тканин (в тих випадках, коли опорні зуби 

мають живу пульпу).



 Порожнині надається найбільш доцільна форма, така, щоб 
вкладка могла легко виводитися.

 Порожнина повинна мати паралельні або злегка дивергуючі 
стінки і плоске дно з чітко вираженими кутами.

 Для попередження рецидиву карієсу проводиться 
профілактичний розширення порожнини.

 Дно і стінки порожнини повинні бути стійкими до жувального 
тиску.

 Обов'язково створення ретенційних пунктів.

 Необхідно точне прилягання вкладки до емалі. нахил (фальц) 
під кутом 45 градусів.

 Порожнина повинна мати достатню глибину, занурюватися в 
дентин.

 Порожнина повинна бути асиметричною або мати орієнтири для 
введення вкладки.



Особливості формування 

порожнин I класу
 Порожнина формується за загальними правилами. 

При поглибленні порожнини необхідна обережність, 
щоб не розкрити порожнину зуба. Якщо зондування 
дна порожнини болісне, рентгенологічно визначається 
тонкий шар дентину, то застосовують лікувальні 
прокладки і проводять доприпарування порожнини, 
створюючи уступ шириною 1-1,5 мм нижче емалево-
дентинної кордону (зменшується тиск на дно) або 
депульпують зуб.

Вкладки при розташуванні 

карієсу в природних фиссурах 

(перший клас)



Особливості формування 

порожнин II класу
 Підготовку порожнини 

цього класу починають з 

сепарації. Площина 

сепарації повинна бути 

строго вертикальною або 

з невеликим нахилом до 

центру зуба. Сепарацію 

закінчують біля шийки 

зуба.



 Після цього фіссурним бором формують порожнину, біля 
ясеневого краю створюють уступ. Для додаткового 
зміцнення вкладки порожнину в молярах переводять на 
жувальну поверхню, створюючи додаткову порожнину

Порожнини ІІ класу





Особливості формування 

порожнин IIІ класу

 При ураженні тільки контактної поверхні і відсутності 

поруч зуба, надають форму трикутника, зверненого 

основою до шийки зуба. При наявності сусіднього зуба 

створюють порожнину, що наближається за формою до 

куба. Для попередження випадання вкладки утворюють 

додатковий майданчик на піднебінній поверхні. 

 При наявності каріозних порожнин на обох контактних 

поверхнях їх з'єднують досить широкою борозною, що 

проходить через сліпу ямку.





Особливості формування порожнин IV

класу

 При формуванні порожнин цього класу 

враховують особливості ріжучого краю зубів. 

На фронтальних зубах з тонким ріжучим 

краєм формування порожнини і фіксуючих 

майданчиків слід проводити тільки на 

піднебінній поверхні зуба. При тонкому 

ріжучому краї, де відсутній дентин, його 

зпилюють. Можливо також застосування 

парапульпарних штифтів







 



Особливості формування 

порожнин  V класу

 Порожнина найчастіше формують у 
вигляді еліпса, овалу з опуклим 
дном (поруч пульпа).

 Права і ліва стінки порожнини 
можуть бути злегка розгорнуті, дві 
інші повинні бути паралельні.





Методи виготовлення вкладок

 Після формування порожнини виготовляють 
воскову модель вкладки прямим, непрямим або 
комбінованим способами.

 Прямий спосіб: дно і стінки порожнини зволожують 
водою. Розігрітий моделювальний віск вводять в 
порожнину і моделюють вкладку з урахуванням 
анатомічної форми зуба, сусідніх зубів і зубів-
антагоністів. Готову воскову модель витягують з 
порожнини за допомогою металевого дроту 
товщиною 0,8-1,0 мм





 Непрямий спосіб: воскову модель вкладки 
моделює технік  на комбінованій моделі. 
Моделювання з урахуванням оклюзійних 
взаємин. Після цього віск замінюють металом 
або пластмасою.



 Комбінований метод виготовлення поєднує в собі 

прийоми прямого і непрямого методів. Порожнина в 

зубі заповнюють воском і на воску отримують 

відбиток зубів-антагоністів. Потім в віск вводять 

штифт і знімають гіпсовий відбиток. Штифт сприяє 

виведенню воскової вкладки разом з відбитком. Потім 

остаточне моделювання вкладки на моделі і заміна 

воску на метал або пластмасу.

 Виготовлену вкладку припасовують в порожнині рота і 

цементують за звичайними правилами. Перевірку 

оклюзійних співвідношень вкладки проводять тільки 

після її фіксації і остаточного затвердіння цементу.



Штифтовим зубом 

називають незнімний 

протез, який повністю 

заміщає коронку 

природного зуба і кріпиться 

в каналі його кореня за 

допомогою штифта



Штифтові зуби класифікують:

За призначенням: відновлювальні, опорні, 

опорно-відновлювальні.

За конструкцією: монолітні, складові.

За методом виготовлення: литі і паяні.

За матеріалом: металеві та з 

облицюванням.



Показання до виготовлення

Для відновлення депульпованих 
зубів з великими дефектами.  

Для заміщення некрасивих або 
розташованих поза дугою здорових 
зубів.

Для фіксації (у вигляді опори) 
мостовидних протезів. Найчастіше 
їх застосовують для верхніх 
передніх зубів.



Вимоги до кореню:

 корінь зуба повинен бути стійкий, мати міцні 

стінки, підніматися над рівнем ясен або 

принаймні бути на рівні ясен;

 канал кореня повинен бути запломбований до 

верхівкової частини;

 відношення довжини кореня до довжини 

коронки має бути 2: 1;

 в області верхівки кореня не повинно бути 

запальних явищ.



Штифтові зуби повинні 

відповідати наступним вимогам:

 не повинні травмувати тканини навколо кореня;

 повинні щільно прилягати до поверхні кореня і 
тим самим добре ізолювати його канал від 
проникнення вологи з порожнини рота;

 повинні добре фіксуватися на корені за 
допомогою штифта, що входить в канал на 2/3 
його довжини і відповідати естетичним вимогам;

 не повинні підвищувати прикус і перешкоджати 
жувальних діям нижньої щелепи.




